ZARZĄDZENIE NR 2/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie
z dnia 23 października 2020 r.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządza się co następuje:
§1
W okresie od 24 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. wprowadza się prowadzenie zajęć
edukacyjnych w klasach IV-VIII w trybie zdalnym.
§2
1.Zobowiązuję nauczycieli do:
1) Realizacji planu dydaktyczno-wychowawczego według tygodniowego rozkładu zajęć.
2) Realizacji programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach
i zespołach, która w optymalnym stopniu przyczynia się do zrealizowania celów szkoły.
3) Uwzględniania możliwości psychofizycznych uczniów do podejmowania intensywnego
wysiłku umysłowego w ciągu dnia.
4) Wskazywania źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci
elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać.
5) Zapewnienia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem
prowadzącym zajęcia oraz przekazywania im informacji o formie i terminach tych konsultacji.
6) Wykorzystywania metod i technik kształcenia na odległość polegających na podejmowaniu
przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze
wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia.
7) Wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji
między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;
8) Informowania rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez
dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym,
edukacją wczesnoszkolną.
9) Wzbogacania własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej poprzez doskonalenie
TIK w nauczaniu.
10) Wspierania swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów,
ich zdolności i zainteresowań.
11) Rozpoznawanie potrzeb uczniów i udzielanie im pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń
szkolnych,
12) Informowania rodziców uczniów o wynikach dydaktycznych swoich uczniów.
13) Informowania uczniów oraz rodziców o sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów.
14) Służenie uczniom szkoły pomocą w rozwiązywaniu problemów osobistych
i związanych z nauką.
15) Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora w ramach działań statutowych szkoły
oraz związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania kształcenia na odległość.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 października 2020 r.

